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Vaatimukset

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on
vaadittu: Kuviomerkki, johon sisältyy sanaosa HOT, luokkiin 3,
5, 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten — Euroopan unionin
nimeävä kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavara
merkki nro 797 277

— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 5.9.2013 teke
män päätöksen (asia R 1704/2012-2) siltä osin kuin siinä
hylätään kansainvälisen tavaramerkin nro 1103198 GRE
ASECUTTER rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskeva
hakemus

Yhteisön tavaramerkin haltija: Vastapuoli valituslautakunnassa

— velvoittamaan vastaajan vastaamaan omista oikeudenkäynti
kuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen
esittäjä: Kantaja

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: yhteisön
tavaramerkkistä annetun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan c ala
kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetut
perusteet

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”GREASECUTTER”
luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten — kansainvälinen
tavaramerkki nro W 1103198
Tutkijan päätös: Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen ta
varamerkin suojan epääminen

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi toteamista koskevan
vaatimuksen hyväksyminen osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen osittain

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1
kohdan b ja c alakohtaa on rikottu

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 52
artiklan 1 kohdan a alakohtaa, 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohtaa ja 8 artiklan 3 kohtaa on rikottu

Kanne 21.11.2013 — Australian Gold v. SMHV — Effect
Management & Holding (HOT)
(Asia T-611/13)

Kanne 20.11.2013 — AIC v. SMHV — ACV Manufacturing
(lämmönvaihtimet)

(2014/C 24/63)

(Asia T-615/13)

Kannekirjelmän kieli: englanti

(2014/C 24/64)

Asianosaiset
Kantaja: Australian Gold (Indianapolis, Indiana, Yhdysvallat)
(edustajat: asianajajat A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)

Kannekirjelmän kieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: AIC S.A: (Gdynia, Puola) (edustaja: lakimies J.
Radłowski)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Effect Management & Holding
GmbH (Vöcklabruck, Itävalta)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Vastapuoli valituslautakunnassa: ACV Manufacturing (Seneffe, Bel
gia)

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan
10.9.2013 tekemän päätöksen asiassa R 1881/2012-4
— velvoittamaan vastaajan ja valituslautakunnassa esiintyneen
vastapuolen, jos se esiintyy väliintulijana, korvaamaan oike
udenkäyntikulut.

Vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston kolmannen
valituslautakunnan 10.9.2013 tekemän päätöksen asiassa
R 291/2012-3
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— velvoittaa vastaajan korvaamaan kulut asian käsittelystä sekä
valituslautakunnassa että nyt vireille pannussa menettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Rekisteröity yhteisömalli, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu:
Lämmönvaihtimeksi kuvatun tuotteen malli — Rekisteröity yh
teisömalli nro 1 618 703-0001
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— kumoaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramer
kit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 10.9.2013 teke
män päätöksen asiassa R 293/2012-3
— velvoittaa vastaajan korvaamaan kulut asian käsittelystä sekä
valituslautakunnassa että nyt vireille pannussa menettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisömallin haltija: Kantaja
Yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä:
Vastapuoli valituslautakunnassa
Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Asiassa
on väitetty, ettei malli täytä yhteisömallista annetun asetuksen
(EY) N:o 6/2002 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaa
timuksia, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 5 ja 6 artiklan
ja etenkin sen 8 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa
Mitättömyysosaston ratkaisu: Riitautettu yhteisömalli on mitätön

Rekisteröity yhteisömalli, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu:
Lämmönvaihtimen osiksi kuvatun tuotteen malli — Rekisteröity
yhteisömalli nro 1 137 152-0001
Yhteisömallin haltija: Kantaja
Yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä:
Vastapuoli valituslautakunnassa
Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Asiassa
on väitetty, ettei malli täytä yhteisömallista annetun asetuksen
(EY) N:o 6/2002 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaa
timuksia, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 5 ja 6 artiklan
ja etenkin sen 8 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään
Mitättömyysosaston ratkaisu: Riitautettu yhteisömalli on mitätön
Kanneperusteet: Yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002
25 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan
rikkominen

Kanne 20.11.2013 — AIC v. SMHV — ACV Manufacturing
(lämmönvaihtimen osat)

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään
Kanneperusteet: Yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002
25 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan
rikkominen

(Asia T-616/13)
(2014/C 24/65)
Kannekirjelmän kieli: englanti

Kanne 20.11.2013 — AIC v. SMHV — ACV Manufacturin
(lämmönvaihtimen osat)
(Asia T-617/13)

Asianosaiset

(2014/C 24/66)

Kantaja: AIC S.A. (Gdynia, Puola) (edustaja: lakimies J.
Radłowski)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)
Vastapuoli valituslautakunnassa: ACV Manufacturing (Seneffe, Bel
gia)

Vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

Kannekirjelmän kieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: AIC S.A. (Gdynia, Puola) (edustaja: lakimies J.
Radłowski)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)
Vastapuoli valituslautakunnassa: ACV Manufacturing (Seneffe,
Belgia)

